
UTHYRD

REF. VALR15528

3 400 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 10m² terrass till uthyrning i El Pla del Remei
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

4
Sovrum  

3
Badrum  

225m²
Planlösning  

10m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Ljus lägenhet nyrenoverad och möblerad med
högkvalitativa möbler belägna i ett av de mest eftersökta
områdena i Valencia.

Denna magnifika nyrenoverade lägenhet ligger i ett privilegierat område i Pla del
Remei, bredvid Colon-marknaden. Den har gott om naturligt ljus, högt i tak och är
möblerat med högkvalitativa designmöbler.

Vid ankomsten välkomnas vi av en trevlig, rymlig hall som leder till ett stort
vardagsrum med 3 rum inredda och möblerade med designmöbler. Den presenterar
en mycket mångsidig layout, eftersom den har tillgång till köket från 2 olika punkter.
Detta rum har även 3 stora fönster som erbjuder en magnifik utsikt över de viktigaste
gatorna i Pla del Remei och översvämer utrymmet med naturligt ljus. Fastigheten har
också ett modernt kök som är fullt utrustat med en vinkällare, ugn, mikrovågsugn,
diskmaskin och kylskåp.

En korridor leder mot nattområdet. Det första rummet vi hittar är tvättstugan,
utrustad med tvättmaskin och torktumlare, och sedan ett enkelrum med en stor
inbyggd garderob. Därefter hittar vi ytterligare 2 dubbelrum, en av dem med ett
omklädningsrum och ett stort fönster som erbjuder en fantastisk utsikt över gården.
Två kompletta badrum serveras till dessa rum. Slutligen, på baksidan av hemmet, är
sovrummet som är rymligt, ljust och har lyxiga detaljer. Det har ett privat badrum och
omklädningsrum. slutföra lägenheten

Lägenheten är utrustad med marmor och trägolv. Det har också luftkonditionering för
att säkerställa din komfort under de hetaste månaderna.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna renoverade lägenhet i Valencias
historiska centrum.

lucasfox.se/go/valr15528

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör, Djur vänligt,
Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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